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 ملخص:

انزحبنف انغعىدٌ احلشثُخ ثالس غبساد جىَخ عُذ ظهريةح َريىو اعًعريخ    احلشثُخ طبئشاد انشُذ 

ً   ، اعزهذفذ هبب يزنل ويضسعخ املىاطٍ/ عجذاهلل8132َىنُى 31 _ يذَشَريخ   حمًذ ْبسوٌ مبُطقريخ احلًري

صثُذ _ حمبفظخ احلذَريذح الريالل رىاجريذِ يريف  بفريخ  عريشرّ رريب  عريمش عريٍ رريذية يزنسريى عهريً س وعريهى              

( َغريب،، ثالثريخ يُريهى  صريُجىا ثاريظبَب      1(  طمريبل و) 7( شخصبً )38و صُجذ األعشح ثأ ًههب وعذدْى )

 عُريريذيب  الشجريريىا األعريريشح ثأ ًهريريهب يريريٍ ثريري   انغريريبساد وانجقُريريخ ثباُريريبساد َمغريريُخ وعصريريجُخ، رمريريبج  األْريريب  

َقهريهى ىل  يريزنل    َبْب انمزب ريخ   مل رُريبل  جغريبدْى انغريبساد وشريظب      َقبض يزنسى املغريزهذ  و غهجريهى  

انزبثعريريخ نغريريقٍ املضسعخ  حريريذ  رريريبسهبى واَريريىائهى فُريريّ  ًريريب ديريريشد انغريريبساد يضسعريريخ املريريب ى وي ريريخخ املُريريبِ     

 نألعشح املذَُخ املُكىثخ.

 

 :الىالعتفاصيل ت

شٍ طةاٌ حتبنف انعذواٌ  8132َىنُى  31يٍ ظهةح َىو اعًعخ املىافق  38:11عُذ انغبعخ ال

عريريزهذفذ يريريزنل ويضسعريريخ /  بسح و الريريشي اانغريريعىدٌ ثريريالس غريريبساد جىَريريخ  ريريظ درريريبئق رمصريريم ثريري   ريريم غريري    

_ حمبفظخ احلذَريذح،  عريمشد عريٍ رريذية      _ يذَشَخ صثُذ حمًذ ْبسوٌ انكبئُخ مبُطقخ احلًً عجذاهلل

( 1)( شخصريبً  صريُت   38املزنل عهً س وط  عشح عجذاهلل ْريبسوٌ الريالل رىاجريذِ يعهريى وانجريبنم رىايهريب )      

( 7 صريريُجىا ثباُريريبساد َمغريريُخ وعصريريجُخ، ثريري  املصريريبث  )   يُريريهى(  شريريخب  9ثاريريظبَب انغريريبساد و) يُريريهى

 حمًذ ْبسوٌ، عُذيب شبْذ األْريب  انغريبساد   ( َغب، و ة األعشح و ثُّ األ رب عجذِ عجذاهلل1 طمبل و)

دائهريب مبغري ذ املُطقريخ و رريى ا      اعزهذفذ املزنل واملضسعخ رش ريىا صريالح اعًعريخ انرين  ريبَىا رريذ رْجريىا أل       

املزنل املغزهذ  وربيىا ثشفف انش بو يٍ فىق ان حبَب وفىجئىا عُريذيب وجريذو األعريشح  ريى يريٍ انغريبساد       

عبيريبً،   81وَجهريم يريٍ انعًريش    خ يٍ انعبئهخ وْى عجريذِ عجريذاهلل ْريبسوٌ    ومل رُبل شظبَبْب عىي  جغبد ثالث

عبيبً، ثاشي حمًذ عجذاهلل حيىي _ رجهم يٍ انعًش ثالس عُىاد_ حمُذح صريبحت   31حمًذ عجذاهلل _

املريريزنل، و  اعريريعبفهى ا  املغزاريريمً احلكريريىيٍ مبذَُريريخ صثُريريذ وثقُريريخ األعريريشح   َقهريريهى ىل  يريريزنل  حريريذ          

و  شريشا، األدوَريريخ واملغريريكُبد نزهذئريخ اتاُريريبساد انُمغريريُخ وانعصريجُخ انريرين َبنزريريهى     رريبسهبى واَريريىائهى فُريريّ  

جشا، انغبساد اعىَخ، انن  َ بً ديشد يضسعزهى وارهمذ يعظريى  شري بس املريب ى ورريذية ي ريخخ املُريبِ       

 انن رغقٍ املضسعخ.  
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 واجيه مه المصفإفاداث شهىد عيان و

عاهاً ، شاهد عٍاى وأحد أعٍااى انٌطقاح باتلٌااٍ و اد       44عثداهلل حمود تكري ٌثلغ هي العور 

 إلٌٍا بائالً: 

دا، صالح اعًعخ مسعذ صىد حتهُق نهطةاٌ احلريشيب  جٍ يٍ يزن  ورْبيب ىل  املغ ذ أل ثُب، الشو"

مبجئُريريب ثغريريًبري صريريمة  نزحريريبنف انعريريذواٌ انغريريعىدٌ ء  جريريىا، املُطقريريخ فاريريعشد ثريريبنقهق وصريريهذ املغريري ذ ور    

انغريريبسح اعىَريريخ األو   طهُريريذ ثش عريريٍ يريريٍ َبفريريزح املغريري ذ وشريريبْذد انغريريبسح عُريريذيب دود داالريريم يضسعريريخ/       

اسْب، مسعذ  صريىاد  طمبنريّ يريٍ داالريم املريزنل َطهجريىٌ  ريذ ى        ْبسوٌ و بٌ يزننّ جبىحمًذ عجذاهلل 

سوخ ثريريبا اسنُُريريب  حبونُريريب اوريريشو  يريريٍ املغريري ذ وانريريزْبة ىلنريريُهى فعريريبود انطريريةاٌ احلريريشيب رصريريمّ ثصريريب         

ضال حيريىو ء األجريىا،     َري   ريبٌ يريب  ، الشجُب مجُعبً يٍ املغ ذ ورمشرُب ث  األشري بس فريبنطةاٌ   ثبألسض

عبود غبسرّ انثبنثريخ، شريبْذَبْب عُريذيب اعريزهذفذ يريزنل عجريذاهلل حمًريذ ْريبسوٌ الريالل رىاجريذِ يريف  بفريخ             

أٌ انغريريبسح  ثريريبدد األعريريشح  ثريريعزقريريذَب ى اُغريريب،،  ريريذو املريريزنل فريريىق س وعريريه  انطمريريبل ويريريٍ األ عريريشرّ  غهجريريهى 

ثأ ًههب وثعذ رْبة انطةاٌ يٍ األجىا،  بٌ رنك ثعذ َصف عبعخ يٍ رصريمّ ْشعُريب ىل  املريزنل وعُريذ     

ورىفُريريب عهريريً  َقبعريريّ مسعُريريب  صريريىاد وصريريشاخ األعريريشح يريريٍ ثريري  انش ريريبو َطهجريريىٌ سفريريف األَقريريبض عُريريهى             

  بيريٍ شريظبَب انغريبسح عريىي ثالثريخ  شريخ      و ذ ى، رًُب ثشفف األَقبض عُهى ورمبجئُب ثغاليخ انعبئهريخ  

املغزاريمً وثقُريخ    ىل يُهى وجريذَب فريُهى ىلصريبثبد يزمشرريخ ء  جغريبدْى ثاريظبَب انغريبساد ورًُريب ثُقهريهى          

األعشح  بَذ اتاُبساد انعصجُخ وانُمغُخ ظريبْشح عهريُهى، رريبو املُقريزوٌ ثريهالشاجهى يريٍ ثري  األَقريبض         

 .  "وَقههى ىل  يزنل  حذ عكبٌ املُطقخ

 

عاهاً ، أب األسرج انٌكىتح وًاجً هي الغاراخ باتلٌااٍ   64حمود هاروى _ ٌثلغ هي العور عثد اهلل 

 وبال لٌا :

 ذ و ريبٌ رنريك عُريذ انظهريةح     اٌ صالح اعًعخ واوشو  ىل  املغري  ُذ يزىاجذاً مبزن  يزشرجبً نُذا،  ر"

 ركغريشد َىافريزِ و سرمريريف  و وفىجئريذ ثريذوٌ انغريبسح اعىَريخ األو  _  بَريذ عُُمريخ جريذاً  سرري  جشائهريب يزننُريب          

ي ريخخ املُريريبِ انرين رغريريقٍ يريضسعن، حبونريريذ  ٌ  الريش  عريريبئهن يريٍ املريريزنل       صريشاخ  طمريريب ، ورعريذ عهريريً   

عريرياليزهى فريريبنطةاٌ احلريريشيب ىلرا شريريبْذَب ملريريش  يريريٍ املريريزنل عريريى  َقصريريمُب      ونكريريك  ُريريذ  الاريريً عهريريً  

ّ وَقزهُب ثقُبثهّ انىحاُخ، ثقُُب ء املزنل وعبود انطةاٌ  زهذفذ اجملهريظ انريزٌ  عريزقجم    انثبَُريخ اعري   غبسرري

فُّ ان ُى  وَقف جبىاس يزن ، وعقط انغقف اناًب  يٍ املزنل وحنٍ مجُعبً  ُب ثبعهريخ اعُىثُريخ   

يريٍ يزننُريريب،  ُريب  بنريريخ َشثريً سريريب ت  دسٌ يريبرا  فعريريم ألوتدٌ  ْريذز يريريٍ سوعهريى وفريريضعهى، وُْريب  بَريريذ        

عريزهذفذ املريزنل يجبشريشح، ورعريذ ء اعبَريت املهريذو اعهريخ        يب عبود انطةاٌ غبسرريّ انثبنثريخ ا  انكبسثخ عُذ
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اناًبنُخ، ْذيذ املزنل ثأ ًهّ عهً س وعُب، س َذ انذَُب  ظهًذ وشعشد ثأٌ يعظى عريبئهن رريذ رزهزريهى    

انغبسح انثبنثخ َبدَذ عهُهى و بَىا جيُجىٌ عهٍ يٍ ث  األَقبض وثع بً يُهى مل جينب رعشعىا نإلغًب، 

ُريريذ  َريريبدٌ األْريريب  نُ ريريذرُب وىلَقريريبر عريريبئهن  غهجريريهى  طمريريبل وَغريريب،،    رريريى انُُريريب واالزُريريبق يريريٍ انغريريبسح،  

واالشجىَريريب يريريٍ ثريري  األَقريريبض،  صريريُت ثالثريريخ يريريٍ عريريبئهن ثاريريظبَب ء  جغريريبدْى وَقهريريهى املغريريعمىٌ ىل         

 . " يؤرزبً ىل   حذ يُبصل  ثُب، املُطقخ وثقُخ عبئهن   َقههىاملغزامً، 

 

 

 وتائج الىالعت:

 ًٍني:الضحاٌا اند

 
   

 اإلمجايل

 12 2 3 7 اجلرحى

 انٌشآخ اندًٍح:

 
   

 1 1 1 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املُطقريخ انرين   اعريزهذافهب ووجريذَب     حتقُقريبد يُذاَُريخ ملعشفريخ     املش ض انقبَىا اطهف عهً انىارعخ و جشي

( فريشداً  38يريزنتً يريأْىتً ثعبئهريخ يذَُريخ َجهريم رىايهريب )      يذَُريخ و ٌ املكريبٌ املغريزهذ  عجريبسح عريٍ      ٌ املُطقخ  

وت   غهجريريهى  طمريريبل وَغريريب،، ثبإعريريبفخ ىل  يضسعريريخ يريريب ى  بَريريذ راريريكم يصريريذس دالهريريهى نهعريريُ  واحلُريريبح،  

هذا  رىجذ  ٌ  ْذا  عغكشَخ ء رهك املُطقخ األيش انزٌ َؤ ذ  ٌ يب ربيذ ثّ رىاد انزحبنف ْريى اعريز  

َعبرت عهُهب انقبَىٌ انذو ، والشربً نهًجبدز وانقريُى انرين   يزعًذ نهًذَُ  واملُاآد املذَُخ وٍْ جشائى 

اعريريزًشاس انغريريعىدَخ وحتبنمهريريب ء رزريريم واعريريزهذا  األطمريريبل  وجمريريشد مجعريريذ عهُهريريب اجملزًعريريبد املزح ريريشح. 

ٌ  ل يريب صا ميخ ثاريعخ ر ريب  ىل  اعريشائى انرين     وانُغب، واملذَُ  يب ْى ىلت جش شركجريهب  َ انزحريبنف انغريعىد

ويغًف اجملزًف انذو  انزٌ يب صال صبيزبً ىلصا، ْزِ اعشائى انن َُذي سب جج  اإَغبَُخ  ي  يبو يش

وانن عزاكم ء املغزقجم انقشَت عقجخ  يبو ركبرف اجملزًف انريذو  ودفبعريّ عريٍ احلقريىق واحلشَريبد ثريم       

 ً اجملزًعبد وانذول.عزكىٌ ْزِ اعشائى عىاثق دونُخ ء انعذواٌ عه
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 تىصياث المركس:

    املش ريريريض انقريريريبَىا نهحقريريريىق وانزًُُريريريخ َريريريذعى مجُريريريف يُظًريريريبد اجملزًريريريف املريريريذا واملُظًريريريبد انذونُريريريخ

والصىصًب يُظًبد األيريى املزحريذح ىل  حتًريم يغريئىنُب ب األالالرُريخ واإَغريبَُخ  ريبِ يريب َشركجريّ          

 مجعب. اإَغبَُخانغعىدٌ يٍ جشائى  ق انجاشَخ و انزحبنفطةاٌ 

   ًًب َذعى األيى املزحذح وجمهظ األيٍ ىل  احلمبظ عهً يب رجقً يٍ مسعزهب وعشعخ انعًم عهري 

 ورف احلشة وورف َضَف انذو انًُك واحلذ يٍ اسركبة اعشائى  ق  طمبل وَغب، انًٍُ.

      وَذعى ىل  عشعخ ىلسعبل عبٌ حتقُق دونُخ نهزحقُق ء ْزِ اعشميريخ وغةْريب ورقريذر يشركجُهريب

 ق ب، انذو .نه
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوبي و تد  ضح   د ا حىدمهد جلذوينيد

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 هكاى الىابعح اندٌرٌح

تارٌخ 

 استهدافهن

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبة  01 ر ش  عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ   1

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبثّ 11  َثً  اسبو عجذِ ْبسوٌ   2

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  جشَح 81 ر ش  عجذِ عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ   3

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  جشَح  31 طمم  حمًذ عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ   4

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبثّ 31 طمهّ  ىي عجذاهلل حمًذ ْبسوٌ   5

6  
حمًذ ْبسوٌدعب، عجذاهلل   

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبثّ 2 طمهّ 

7  
 عبيُخ عجذاهلل حمًذ ْبسوٌ 

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبثّ  4 طمهّ 

8  
عجذاهلل حمًذ ْبسوٌ نطُمخ    

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبة 11  َثً

9  
 حغ  عجذاهلل  حمًذ ْبسوٌ

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبة 0 طمم

14  
عجذاهلل حمًذ ْبسوٌ ثاة    

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبة  4 طمم

 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  جشحيّ  1 طمهّ  ثاشي حمًذ عجذاهلل حيىي   11

12  
الىنخ عجذ اهلل عجذِ حغ  

 ْبسوٌ
 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  يصبثّ  11  َثً
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د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذوي د جلذم صدو جلتض  صأمس ءدوبي و تد

 ًىع انٌشؤج اسن صاحة انٌشؤج م
ًىع 

 الضرر
 هكاى الىابعح اندٌرٌح

تارٌخ 

 استهدافهن

رذية  يزنل   عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ    1

  هٍ 
 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  

رذية  يضسعخ يب ى عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ  2

  هٍ 
 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  

رذية  ي خخ يُبِ عجذ اهلل حمًذ ْبسوٌ  3

  هٍ 
 8132َىنُى  31 احلًً  صثُذ  

 

 
د ىةدددد ءد–  يمددددهدد-د جل كزد  م وىيند لحمىقدو  تىمي د  د دعه/
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